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Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732) zarzàdza si´, co
nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe prze-
znaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polskà
Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, zwanà dalej
„Agencjà”, pomocy finansowej w ramach nast´pujà-
cych dzia∏aƒ okreÊlonych w Programie Operacyjnym
Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013, zwanym dalej
„Programem”:

1) I.1. Infrastruktura uczelni;

2) I.2. Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie in-
strumentów in˝ynierii finansowej;

3) II.1. Sieç szerokopasmowa Polski Wschodniej;

4) III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego;

5) IV.1. Infrastruktura drogowa;

6) V.1. Promowanie zrównowa˝onego rozwoju tury-
styki;

7) V.2. Trasy rowerowe.

2. Pomoc finansowa mo˝e byç udzielana:

1) jednostkom samorzàdu terytorialnego oraz ich
zwiàzkom;

2) podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz rozwoju gospo-
darczego;

3) podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz zatrudnienia lub
rozwoju zasobów ludzkich;

4) podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz innowacyjnoÊci.

3. Pomoc finansowa jest udzielana w formie bez-
zwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej
„wsparciem”, przeznaczonego na pokrycie ca∏oÊci lub
cz´Êci wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, przekazywanego na podstawie umowy
o udzielenie wsparcia.

4. Przez wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia
wsparciem rozumie si´ wydatki bezpoÊrednio zwiàza-
ne z projektem i niezb´dne do jego realizacji, po-
mniejszone o naliczony podatek od towarów i us∏ug,
z wyjàtkiem gdy zgodnie z odr´bnymi przepisami
podmiotom, o których mowa w ust. 2, nie przys∏ugu-
je prawo do zwrotu lub odliczenia nale˝nego podatku
od towarów i us∏ug.

5. Wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia wsparciem
poniesione w walucie obcej przelicza si´ na walut´
polskà po kursie sprzeda˝y zastosowanym przez bank
dokonujàcy p∏atnoÊci w dniu jej dokonania.

6. Wsparcie mo˝e byç udzielane na realizacj´ pro-
jektów, które realizowane sà na terenie województw:
lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, Êwi´to-
krzyskiego i warmiƒsko-mazurskiego.

7. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) beneficjencie — nale˝y przez to rozumieç pod-
miot, okreÊlony w ust. 2, otrzymujàcy od Agencji
wsparcie;

2) du˝ym projekcie — nale˝y przez to rozumieç pro-
jekt w rozumieniu art. 39 rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajàce-
go przepisy ogólne dotyczàce Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci
i uchylajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 1260/1999
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25);

3) obszarze metropolitarnym — nale˝y przez to rozu-
mieç wyodr´bniony przez ka˝dy z regionów ob-
szar bezpoÊredniego oddzia∏ywania spo∏eczno-
-gospodarczego miasta wojewódzkiego Polski
Wschodniej;

4) Polsce Wschodniej — nale˝y przez to rozumieç
obszar obejmujàcy województwa: lubelskie, pod-
laskie, podkarpackie, Êwi´tokrzyskie i warmiƒsko-
-mazurskie;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 8 paêdziernika 2008 r.

w sprawie udzielania przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—20132)

———————
1) Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 1 w zwiàzku z art. 18 pkt 2 usta-

wy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-
tyki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140,
poz. 984) minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalne-
go jest Instytucjà Zarzàdzajàcà Programem Operacyjnym
Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013. Minister Rozwoju
Regionalnego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rozwoju
Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007—2013 zosta∏ zaakceptowany decyzjà Komisji Euro-
pejskiej nr K (2007) 4568 z dnia 1 paêdziernika 2007 r.
w sprawie przyj´cia Programu Operacyjnego Rozwój Pol-
ski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obj´tego ce-
lem „konwergencja” w Polsce oraz przyj´ty uchwa∏à Ra-
dy Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyj´-
cia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007—2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2007—2013.
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5) projekcie — nale˝y przez to rozumieç przedsi´-
wzi´cie realizowane na podstawie umowy
o udzielenie wsparcia, w ramach jednego z dzia-
∏aƒ, o których mowa w ust. 1;

6) umowie o udzielenie wsparcia — nale˝y przez to
rozumieç umow´ dotyczàcà dofinansowania pro-
jektu realizowanego przez beneficjenta w ramach
Programu, zawartà pomi´dzy Agencjà a benefi-
cjentem;

7) wniosku o potwierdzenie udzielenia pomocy
— nale˝y przez to rozumieç wniosek okreÊlony
w formularzu stanowiàcym za∏àcznik XXI do rozpo-
rzàdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grud-
nia 2006 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe zasady
wykonania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu
SpójnoÊci oraz rozporzàdzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1);

8) wniosku o udzielenie wsparcia — nale˝y przez to
rozumieç wniosek beneficjenta o przyznanie Êrod-
ków na realizacj´ projektu w ramach Programu;

9) znaczàcej modyfikacji — nale˝y przez to rozumieç
dzia∏ania okreÊlone w art. 57 ust. 1 rozporzàdzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu
SpójnoÊci i uchylajàcego rozporzàdzenie (WE)
nr 1260/1999.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
wsparcia w ramach Programu

§ 2. 1. Agencja, w ramach dzia∏ania I.1 Infrastruk-
tura uczelni, mo˝e udzieliç wsparcia podmiotom,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3, na rozwój infra-
struktury uczelni, z przeznaczeniem na pokrycie kosz-
tów budowy i innych robót budowlanych oraz kosz-
tów zakupu sprz´tu i wyposa˝enia, s∏u˝àcych:

1) dzia∏alnoÊci edukacyjnej w zakresie prowadzenia
studiów wy˝szych, podyplomowych lub dokto-
ranckich albo szkolenia zawodowego dla absol-
wentów szkó∏ wy˝szych lub

2) prowadzeniu badaƒ naukowych w rozumieniu
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2004 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r.
Nr 169, poz. 1049) i prac rozwojowych w rozumie-
niu art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wy∏àczeniem Êwiad-
czenia us∏ug badawczych, lub

3) dzia∏alnoÊci wspomagajàcej dzia∏alnoÊç wymie-
nionà w pkt 1 i 2.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç
udzielane w szczególnoÊci na realizacj´ projektów
w zakresie poprawy infrastruktury edukacyjnej s∏u˝à-
cej prowadzeniu dzia∏alnoÊci dydaktycznej na pozio-

mie wy˝szym na kierunkach matematyczno-przyrodni-
czych bàdê technicznych, a tak˝e innych kluczowych
dla rozwoju spo∏eczno-gospodarczego Polski Wschod-
niej, wynikajàcych z regionalnych strategii innowacyj-
noÊci oraz strategii rozwoju poszczególnych woje-
wództw Polski Wschodniej.

3. WielkoÊç wsparcia mo˝e wynosiç do 100 % wy-
datków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, przy
czym wsparcie udzielane jest pod warunkiem, ˝e be-
neficjent nie b´dzie wykorzystywa∏ infrastruktury wy-
tworzonej w ramach projektu do oferowania towarów
i us∏ug w celu osiàgni´cia zysku przez okres co naj-
mniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia, a projekt nie
zostanie poddany znaczàcej modyfikacji przez okres co
najmniej 5 lat od daty zakoƒczenia jego realizacji.

§ 3. Agencja, w ramach dzia∏ania I.2 Wsparcie po-
wstawania i dokapitalizowanie instrumentów in˝ynie-
rii finansowej, mo˝e udzieliç wsparcia podmiotom,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, z przeznaczeniem
na utworzenie lub powi´kszenie funduszy kapita∏u
podwy˝szonego ryzyka lub kapita∏u zalà˝kowego.

§ 4. 1. Agencja, w ramach dzia∏ania II.1 Sieç szero-
kopasmowa Polski Wschodniej, mo˝e udzieliç wspar-
cia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2, z prze-
znaczeniem na pokrycie kosztów:

1) budowy lub przebudowy ponadregionalnej tele-
komunikacyjnej sieci szkieletowej sk∏adajàcej si´
z pi´ciu regionalnych telekomunikacyjnych sieci
szkieletowych, w celu zapewnienia korzystania
z us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Internetu;

2) opracowania i organizacji szkoleƒ dla osób niepo-
siadajàcych umiej´tnoÊci korzystania z techno-
logii komputerowych i niemajàcych dost´pu do
Internetu, zamieszkujàcych w gminach po∏o˝o-
nych w Polsce Wschodniej.

2. WielkoÊç wsparcia mo˝e wynosiç do 95 % wy-
datków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem,
przy czym wsparcie jest udzielane pod warunkiem, ˝e
infrastruktura wytworzona w ramach projektu b´dzie
udost´pniana wszystkim podmiotom na równych za-
sadach, a projekt nie zostanie poddany znaczàcej mo-
dyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakoƒ-
czenia jego realizacji.

§ 5. 1. Agencja, w ramach dzia∏ania III.1 Systemy
miejskiego transportu zbiorowego, mo˝e udzieliç
wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2
pkt 1, na realizacj´ kompleksowych projektów trans-
portu zbiorowego, polegajàcych na utworzeniu infra-
struktury technicznej, w tym sieci trakcyjnej oraz in-
frastruktury drogowej wraz z zakupem i monta˝em
systemów telematyki transportu oraz zakupem tabo-
ru, co jest niezb´dne do stworzenia zintegrowanego
systemu transportu zbiorowego.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç
udzielone wy∏àcznie na realizacj´ projektów transpor-
tu zbiorowego, które:

1) wynikajà z aktualnych zintegrowanych planów
rozwoju transportu publicznego;
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2) b´dà realizowane w miastach wojewódzkich po∏o-
˝onych w Polsce Wschodniej oraz gminach nale-
˝àcych do potencjalnego obszaru metropolitarne-
go tych miast.

3. Projekty, których celem jest dofinansowanie
wydatków inwestycyjnych zwiàzanych ze Êwiadcze-
niem us∏ug publicznych w zakresie miejskiego trans-
portu zbiorowego, realizowane sà z uwzgl´dnieniem
zasad wynikajàcych z rozporzàdzenia Rady nr 1191/69
z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie dzia∏ania Paƒstw
Cz∏onkowskich dotyczàcego zobowiàzaƒ zwiàzanych
z poj´ciem us∏ugi publicznej w transporcie kolejo-
wym, drogowym i w ˝egludze Êródlàdowej (Dz. Urz.
UE L 156 z 28.06.1969, str. 1), ze zmianami wprowa-
dzonymi rozporzàdzeniem Rady nr 1893/91 z dnia
20 czerwca 1991 r. (Dz. Urz. UE L 169 z 26.06.1991,
str. 1), oraz rozporzàdzenia (WE) nr 1370/2007 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paêdziernika
2007 r. dotyczàcego us∏ug publicznych w zakresie ko-
lejowego i drogowego transportu pasa˝erskiego oraz
uchylajàcego rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 1191/69
i 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1).

4. WielkoÊç wsparcia mo˝e wynosiç do 85 % wy-
datków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem.

§ 6. 1. Agencja, w ramach dzia∏ania IV.1 Infrastruk-
tura drogowa, mo˝e udzieliç wsparcia podmiotom,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, na budow´ i inne
roboty budowlane w zakresie dróg wojewódzkich
oraz obwodnic miejscowoÊci w ciàgach dróg krajo-
wych wraz z infrastrukturà towarzyszàcà.

2. WielkoÊç wsparcia w ramach dzia∏ania mo˝e
wynosiç do 85 % wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem i jest udzielane pod warunkiem, ˝e
projekt nie zostanie poddany znaczàcej modyfikacji
przez okres co najmniej 5 lat od daty zakoƒczenia jego
realizacji.

§ 7. 1. Agencja, w ramach dzia∏ania V.1 Promowa-
nie zrównowa˝onego rozwoju turystyki, mo˝e udzieliç
wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2
pkt 1 i 2, na promocj´ turystycznà Polski Wschodniej.

2. WielkoÊç wsparcia w ramach dzia∏ania mo˝e
wynosiç do 100 % wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem.

§ 8. 1. Agencja, w ramach dzia∏ania V.2 Trasy ro-
werowe, mo˝e udzieliç wsparcia podmiotom, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, na wytyczanie, ozna-
kowanie, budow´ i przebudow´ tras rowerowych,
w tym Êcie˝ek rowerowych, oraz na budow´ i monta˝
podstawowej infrastruktury towarzyszàcej.

2. WielkoÊç wsparcia w ramach dzia∏ania mo˝e
wynosiç do 95 % wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem i jest udzielane pod warunkiem, ˝e
beneficjent nie b´dzie wykorzystywa∏ infrastruktury,
wytworzonej w ramach projektu, do oferowania towa-
rów i us∏ug przez okres co najmniej 10 lat od dnia
udzielenia wsparcia, a projekt nie zostanie poddany
znaczàcej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od
daty zakoƒczenia jego realizacji.

Rozdzia∏ 3

Tryb udzielania wsparcia w ramach Programu

§ 9. 1. Agencja udziela wsparcia:

1) na realizacj´ w ramach Programu projektów indy-
widualnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658
oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984), w trybie, o którym
mowa w ust. 2 oraz ust. 5—7, z zastrze˝eniem § 10;

2) na realizacj´ projektów, innych ni˝ wskazane
w pkt 1, w trybie konkursu, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. W przypadku projektów wskazanych w ust. 1
pkt 1, og∏oszonych stosownie do art. 28 ust. 1a usta-
wy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, Agencja powiadamia pisemnie pod-
mioty odpowiedzialne za opracowanie tych projektów
o koniecznoÊci z∏o˝enia w terminie przez nià wskaza-
nym wniosku o udzielenie wsparcia.

3. W przypadku projektów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, Agencja og∏asza na swej stronie inter-
netowej konkurs. Og∏oszenie o konkursie okreÊla:

1) rodzaj projektów podlegajàcych wsparciu;

2) rodzaj podmiotów, które mogà ubiegaç si´
o wsparcie;

3) kwot´ Êrodków przeznaczonych na dofinansowa-
nie projektów;

4) poziom dofinansowania projektów, o którym mo-
wa w art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

5) maksymalnà kwot´ dofinansowania projektu, o ile
taka zosta∏a ustalona;

6) kryteria wyboru projektów;

7) termin rozstrzygni´cia konkursu;

8) wzór wniosku o udzielenie wsparcia;

9) termin, miejsce i sposób sk∏adania wniosków
o udzielenie wsparcia;

10) wzór umowy o udzielenie wsparcia.

4. Agencja, w dniu og∏oszenia konkursu, zamiesz-
cza w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim lub regio-
nalnym informacj´ o konkursie, zawierajàcà co naj-
mniej elementy okreÊlone w ust. 3 pkt 1—3, oraz
wskazuje adres strony internetowej, na której za-
mieszczono og∏oszenie o konkursie.

5. Agencja dokonuje oceny formalnej i merytorycz-
nej wniosków o udzielenie wsparcia na realizacj´ pro-
jektów, o których mowa w ust. 1, wed∏ug „Kryteriów
wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007—2013”, za-
twierdzonych przez Komitet Monitorujàcy Program,
o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
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6. Po zakoƒczeniu procedury oceny wniosków
o udzielenie wsparcia Agencja przekazuje do Instytu-
cji Zarzàdzajàcej Programem informacj´ dotyczàcà
wyników oceny oraz list´ projektów rekomendowa-
nych do realizacji.

7. Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Instytu-
cj´ Zarzàdzajàcà Programem, Agencja og∏asza na
swojej stronie internetowej list´ projektów wy∏onio-
nych do wsparcia oraz pisemnie informuje ka˝dego
z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego
wniosku.

8. W przypadku zatwierdzenia projektu, o którym
mowa w ust. 7, Agencja zawiera z beneficjentem
umow´ o udzielenie wsparcia na realizacj´ projektu.

§ 10. 1. Beneficjent odpowiedzialny za opracowa-
nie du˝ego projektu sk∏ada wniosek o potwierdzenie
udzielenia pomocy w terminie wskazanym w wezwa-
niu, o którym mowa w § 9 ust. 2.

2. Po zakoƒczeniu procedury oceny wniosku dla
du˝ego projektu Agencja przekazuje do weryfikacji In-
stytucji Zarzàdzajàcej Programem zatwierdzony wnio-
sek.

3. Zgodnie z art. 41 rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajàcego
przepisy ogólne dotyczàce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci i uchylajàcego
rozporzàdzenie (WE) nr 1260/1999 ostatecznà decyzj´
o zatwierdzeniu do realizacji du˝ego projektu podej-
muje Komisja Europejska, po przekazaniu wniosku
przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà Programem.

4. Instytucja Zarzàdzajàca Programem pisemnie
informuje Agencj´ o decyzji Komisji Europejskiej.

5. Agencja pisemnie informuje o wynikach post´-
powania podmiot, o którym mowa w ust. 1.

6. W przypadku podj´cia przez Komisj´ Europej-
skà decyzji o zatwierdzeniu do realizacji du˝ego pro-
jektu, o której mowa w ust. 3, Agencja zawiera z bene-
ficjentem umow´ o udzielenie wsparcia na realizacj´
projektu.

§ 11. Do post´powania w sprawie udzielenia
wsparcia stosuje si´ art. 29 ust. 4, art. 30 oraz art. 37
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieƒkowska
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
— w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
— w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

— ul. Powsiƒska 73, tel. 0-22 694-62-96
— al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
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